
Nr. 2 - 2006

Hovedsponsor:

Indvielse af de nye lokaler

ØK-NYT

Julefrokost / Halbal

Pigeraketten                         på besøg



2 Hovedsponsor:

Glimt fra 
receptionen



3Hovedsponsor:

Hovedbestyrelsen:
Formand:
Thorbjørn Madsen, tlf. 9753 8675
Næstformand:
Jan Østergaard, tlf. 9753 8318
Kasserer:
Jens Martin Skov, tlf. 9753 8595
Sekretær:
Laila Rafn, tlf. 9753 8789
Gymnastik:
Annie Mortensen, tlf. 9753 8624
Håndbold:
Bjørg Slåttelid, tlf. 9753 8699
Fodbold:
Ejvind Ramsdahl, tlf. 9753 8508
Badminton:
Morten Nielsen, tlf. 9753 8793

Redaktion:
Thorbjørn Madsen, tlf. 9753 8675
Kirsten Ryttergaard, tlf. 9753 8005
Deadline for næste nummer er
15. august 2006
- billeder og tekst kan mailes på
kirsten@hartly-moeller.dk

Oplag:
ØK-NYT udkommer 4 gange årligt. 
Trykkes i 1000 eksemplarer.
Husstandsomdeles i lokalområdet

Hjemmeside:
www.oerslevkloster-if.dk

Nyt fra Hovedbestyrelsen
Så er vi blevet færdige med tilbygningen 
- nye mødelokaler og omklædningsrum i 
kælderen - samt omforandringer i kiosken 
og køkkenet.
Reception og indvielse af de nye loka-
ler blev holdt torsdag den 25. maj. Der 
var knap 90 fremmødte, som blev budt 
velkommen i de nye lokaler af formanden, 
Thorbjørn Madsen. Derefter tog Peter Kr. 
Kirkegaard ordet og roste de flotte lokaler 
- og i samme ombæring blev Marianne M. 
Nielsen hyldet for sit DM i double A-rækken 
i badminton. Erik Preisler, SIF, kom med 
rosende ord om det frivillige stykke arbej-
de der er gjort i klubben og sagde også, 
at med de nye ideer og visioner, der er i 
klubben, vil det det være en forening der 
ikke går i stå. Der blev serveret en let an-
retning der fik mange roser med på vejen 

- så tak til Jette, Laila og Rikke for at I ville 
stå for det.
Fodboldafdelingen havde resten af efter-
middagen til at gøre PR for klubben, men 
vi fik desværre ikke lov at vinde. Begge 
hold gjorde en flot indsats, så der er ikke 
andet end at håbe på bedre held næste 
gang.
Jubilæet 2007 er nu ved at tage form, og 
der skal lyde en opfordring til, at man re-
serverer den 28. - 30. juni 2007.
Hovedbestyrelsen arbejder videre med ju-
bilæet. Der arbejdes bl.a. på at kunne få 
udgivet et jubilæumsskrift, så hvis du er 
en af dem der har noget der kunne være 
relevant til dette blad, vil vi gerne om du vil 
rette henvendelse til os.
Hovedbestyrelsen 
ønsker alle en god sommer!
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I år kan vi se tilbage på et rigtig godt 
år for håndboldafdelingen. På seniorsi-
den kunne vi i år stille 3 hold: 2 herre-
hold som sidste år og som noget nyt, 
et damehold. Serie 3 herrerne var rigtig 
gode før jul, men måtte i A-slutspillet 
se drømmen om en direkte oprykning 
til serie 2 forsvinde mellem hænderne 
på dem, og efter opspilskampe, ja så 
må herrerne tage endnu en tørn i serie 
3 næste år. Damerne rykkede også op 
i serie 3 A efter jul, og kæmpede her 
en masse gode kampe. Vi håber, at 
seniorsiden vil være lige så aktiv næste 
år, da mange af kampene har været 
spændende at følge for både de aktive 
børn og forældre.

På ungdomssiden har vi i år kunne 
stille 5 hold fra pigelilleput op til piger. 
Mange af holdene måtte før jul sande, 
at de andre hold var lidt stærkere. Pige-
puslingene vandt dog deres pulje helt 
suverænt uden at tabe før jul, så mod-
standen blev da også noget hårdere.
Efter jul gik det rigtig godt for alle 
holdene. Ingen af de 5 ungdomshold 
sluttede uden for top 3. Pige C og pi-
gelilleput vandt deres pulje, og kom 
til kredsmesterskaberne, hvor pige C 
blev kredsmestre efter en masse tætte 
kampe. Et stort tillykke til dem. Det 
samme skal lyde til pigelilleputterne, 
som kom på en flot 3. plads ved deres 
kredsmesterskab.
Vi har også haft en flok raske mini- og 
overgangsspillere, som har deltaget i 

en masse stævner, og var til deres af-
slutning ude og bowle.

Vi har også haft alle hold af sted til 
stævne i foråret. Tre hold valgte at 
drage til Hancock Cup, mens drengene 
tog til Mors. Weekenden efter påske 
tog pigerne til Svane Cup. Både spil-
lerne og trænerne fik sig en rigtig god 
oplevelse og afslutning på sæsonen, 
både sportsligt og socialt.

Til håndboldafslutningen startede vi i 
ØK med pizza og uddeling af pokaler, 
hvorefter vi alle drog til Viborg stadion-
hal og hørte et foredrag af håndbold-
spillerne Charlotte Højfeldt og Torben 
Vinther. Efter dette nød spillerne en 
kamp mellem Viborg og AAB.

Til sidst vil vi også gerne takke alle, 
som har hjulpet til med det praktiske 
arbejde, tidtagning, dommergerning, 
penge til rekvisitter, stævnedeltagelse, 
afslutningsarrangement og ikke mindst 
med hjælpen til Beach Party sidste år. 
Disse penge har været meget brugbare 
for afdelingen og er blandt andet brugt 
til indkøb af et hockeysæt, volleybolde 
og foredraget i Viborg. 
Sidst, men ikke mindst skal der lyde en 
stor tak til vores stab af trænere, som 
har været utrolig engagerede og ydet 
en flot indsats gennem hele sæsonen. 

Håndboldsæsonen 05/06
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DM guldmedalje - og 
oprykning til Mesterrække

siges at det faldt heldigt ud!

DM for ungdom blev afviklet i Grindsted 
og omkringliggende haller.
De indledende kampe startede allerede 
 

 
 
fredag eftermiddag og fortsatte om 
lørdagen. Søndag blev alle semi- og  
finaler afviklet.

Marianne Markvard Nielsen 
fra Ørslev-kloster IF sikrede 
sig en guldmedalje ved 
DM for ungdom i U15A 
damedouble. 
Denne medalje sikrede 
samtidig Marianne en 
oprykning til Mester-
rækken.
Sammen med double-
makkeren Marie Louise 
Heuck fra Dragør gik de 
hele vejen til 1. pladsen 
med en sejer på 17-15 
og 15-13 i finalen. 
Det var ellers lige ved 
at knibe med at komme 
videre fra puljekam-
pene, men med lidt 
held og en god portion 
fightervilje lykkedes 
det for de to unge 
spillere - og så var det 
første gang de spillede 
sammen. Begge 
var tilmeldt stævnet 
med X-makker 
- og det kan vist 
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Ungdomsafdelingen

Så har vi endelig fået alle vores ung-
domshold  igang  med at spille kampe.
Vi har i år lidt flere 11-mandshold end 
vi havde sidste år, og det har da krævet 
lidt tilvænning for de spillere der aldrig 
før har prøvet at spille 11-mands fod-
bold, men det er de efterhånden ved at 
have lært.

For de yngste af vores spillere er der 
også lavet en del forandringer i år.
Således er de allermindste begyndt at 
spille 3-mands fodbold, det skyldes at 
J.B.U. har lavet en meget omhyggelig 
undersøgelse af hvad der gavner de al-
lermindste fodboldspillere mest, og de 
er kommet frem til at jo færre spillere 
der er på banen ad gangen, jo flere 
boldberøringer opnår hver enkelt spiller, 
og det fremmer lysten og glæden ved 
fodboldspillet for den enkelte spiller.
Der bliver i det hele taget lagt stor 
vægt på at fodbolden for de mindste 
skal  være en leg hvor det ikke er re-

sultaterne der er det primære, men 
derimod at børnene har det sjovt, og 
det ser ud til at virke, idet vi har ca 60 
spillere i alderen 4-8 år.

Vi har også i år masser af hold der del-
tager i diverse sommer-cups.
Vores herre ynglinge og juniorer der ind-
går i HØK samarbejdet tager til Grenå 
for at deltage i kattegat-cup og de får 
selskab af vores dame-junior hold.
Drengene, lilleput-drengene samt pi-
gerne deltager i Hinnerup-cup i starten
af august.
Derudover har vi 9 hold der deltager i 
Sparbankvest-cup, der er et endags-
stævne og som i år afvikles den 11. juni 
i Feldborg.

Det var så lidt om hvad der sker for vores 
ungdomsspillere i fodboldverdenen, og 
med alle de hold der er tilmeldt de for-
skellige sommer-cups, ser det ud til at 
blive en spændende sommer.

Fodboldudvalget

Nyt fra fodboldafdelingen

Fra pigeraketten
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Det var fodbold på en 
meget anderledes 
måde end normalt. 
Og formålet var 
klart: Nemlig at 
pigerne skulle 
have det sjovt 
- og at rekruttere 
nye piger til fod- 
bolden i ØK.
Pigerne så ud til at 
have det sjovt - og  
det var herligt at se!

Søndag den 30. april fra kl. 13-16 
landede pigeraketten i Ørslev-kloster.
Ca. 40 piger i alderen 6-11 år valgte at 
tage en tur med rundt på de forskellige 
planeter! Til alle deltagere var der en 
erindringsgave fra DBU.

Pigeraketten på besøg 
i Ørslevkloster
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Igen i år deltog badmintonafdelingen i 
Sparekassen Farsø Cup  - denne gang 
ret talstærkt med ikke mindre end 25 
spillere. Stævnet foregår over 2 dage og 
der blev spillet i 6 haller - hele stævnet 
havde deltagelse af 637 spillere. Som 
altid bruger afdelingen dette stævne til 
også at pleje den sociale del af badmin-
ton, idet alle ledere og spillere overnat-
tede på den lokale skole lige i nærheden 
af Dronning Ingrid Hallerne i Farsø.
Lørdag blev alle de indledende kampe 
spille - både i single og double - og her 
var der hårdt brug for forældre/udvalg 
til at sidde hos spillerne i de forskellige 
haller, til at køre frem og tilbage, andre 
havde bagt pizza, pølsehorn og kager. 
Søndag var alle klar til semifinaler og 
finalekampe - og Ørslevkloster havde 9 
spillere der var nået så langt.
Søren Madsen og Christian Andersen 
spillede sig til en 3. plads i herre- 
double U17B. Jacob Mortensen og  
Thomas Rasmussen spillede sig til en 2. 
plads i herredouble U15C - Mikki Møller 
Iversen og Rasmus S. Sørensen fik en 
3. plads, da de blev slået ud af Jacob 
og Thomas. Bjørn Thisted og X-makker 
blev ligeledes placeret som nr. 3.
Nicolaj B. Kristensen spillede sig til en 
3. plads i single U11 C. Stævnets over-
raskelse blev Lotte Jakobsen, som 
kun har spillet badminton i 1/2 år, og 
stillede op i sit 2. stævne i U13 C - selv-
om hun egentlig kun er D-spiller. Lotte 
formåede at kæmpe sig til en 1. plads i 
damedouble sammen med X-makker - 

og fik hermed også prøvet at spille med 
en “rigtig” dommer siddende i stolen, og 
med liniedommere og hele pivtøjet. Til 
stævnet i Farsø er der altid dommere 
på til alle semi- og finaler.

En god weekend for spillere og ledere 
i Ørslevkloster IF, hvor opbakningen fra 
forældre til både kørsel, bagning og til 
spillerne i hallerne er helt i top, fortæller 
formanden for badmintonafdelingen 
Morten Nielsen.
Afdelingen holder nu sommerferie indtil 
midt i august, hvor vi igen er klar til en 
ny sæson. Trænerne i den nye sæson 
er klar - Søren Ryevad fortsætter med 
mandagsholdet og Tommy Mortensen 
overtager onsdagsholdet i stedet for 
Poul Erik Fihl, som af arbejdsmæssige 
årsager desværre har ønsket at stoppe. 
Det er ikke altid lige nemt at få besat 
udvalgsposter, skaffe trænere osv., så 
vi er glade for at kunne gå til sommer- 
ferien hvor alt dette er på plads, fortæller 
Morten. Vi glæder os til at byde Tommy 
velkommen som træner i Ørslevkloster, 
og håber på lige så mange spillere i den 
nye sæson, som vi har haft de sidste 
par år.

Farsø Cup 2006
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I foråret 2006 deltog vi trænere i et fod-
bold inspirations kursus i Højslev St.
Kurset var godt på mange måder, 
herunder bl.a. snakke vi trænere imel-
lem. Mange af os sad med to kasket-
ter på, da vi tillige er forældre til poder 
og mikrospillere. De spørgsmål og un-
deringer som blev rejst, tror vi mange 
forældre gennem deres tid som fod-
boldforældre har stiller sig selv, drøftet 
på sidelinien eller hos den lokale køb-
mand når man mødes tilfældigt. Det 
var denne drøftelse eller snak, som vi 
ønskede at være en del af. For os, som 
ungdomstrænere, er det vigtigt at være 
i dialog med forældrene, så vi får en 
konstruktiv snak om alle disse fodbold-
spørgsmål. Vi var dog meget bevidste 
om at denne opgave kunne vi ikke selv 
løfte, da det var lidt af et kulturskifte i 
Ørslevkloster IF at invitere forældrene 
til den åbne dialog. 
Efter en god snak med Peter Thorbo, 
vidste vi at han kunne løfte opgaven. 
Han blev inviteret til Arla dag, hvor vi 
ville byde forældre på kaffe, kombineret 
med et oplæg fra ØKIF fodboldformand 
Ejvind Ramsdahl samt et oplæg fra  
Peter Thornbo. Efter vore ønsker berørte 
Peter Thornbo emnerne, hvorledes vi 
støtter vore fodboldbørn, “De nye veje”, 
“De 10 forældre bud”, frivilligt arbejde 
som en livsstil m.m. På flotteste vis 
formåede Peter Thorboe at komme i 
dialog med forældrene vedrørende før-

nævnte punkter. Mange forældre havde 
spørgsmål og kommentarer og vi fik det 
som vi ønskede at få - dialogen “flyt-
tet” ind i konstruktive rammer. Dialog- 
seancen var berammet til en ca. 1 times 
varighed, men vi overskred med ca. 30 
min., hvilket bevidner om stor succes. 
Allerede nu har vi aftalt et nyt møde 
med Peter, hvor vi skal arbejde videre 
med nogle af de punkter som vi drøftede 
sammen med fodboldforældrene på 
Arla-dagen. Det er svært at få armene 
ned efter en sådan oplevelse.
En stor tak til Peter Thornbo for godt og 
professionelt samarbejde.

Joan Skovgård og Rikke Østergaard

Arladag 2006 -
også et tilbud til forældre
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Med 67 fremmødet ungdomsspillere var 
Arlas familiedag i Ørslevkloster søndag 
den 21. maj en stor succes.

Sådan oplever en af de deltagende 
forældre Steen Hintze arrangementet, 
som trak både børn og unge til en lære-
rig og spændende formiddag.

Mens børnene den første time hyggede 
sig og lærte nye finter på boldbanerne 
var der arrangeret morgenkaffe for 
forældrene. Her kunne de samtidig 
høre fodboldformand Ejvind Ramsdahl 
fortælle om de udfordringer der er i ØK 
i øjeblikket i forhold til ungdomsfod-
bolden.

Fra JBU var konsulent Peter Thornbo 
inviteret til at fortælle om de nye meto-
der, der er på vej for at sikre at specielt 
de unge fodboldspillere bliver dygtigere 
boldspillere.

Fra og med 2006 er der indført nye tur-
neringer og holdstørrelser og banemål 
for specielt de mindste spillere er blevet 
ændret for at give børnene flere suc-
cesoplevelser i spillet.

Sidst på formiddagen sluttede børnene 
og forældrene så af med en omgang 
fodbold-rundbold.
Og så blev der hygget med kage og 
saftevand!

“Hele familien glæder sig allerede til 
næste år,” fortæller Steen Hintze. “Det 
bedste ved sådant et arrangement er, 
at opleve børnene komme hjem og 
snakke om hvor sjovt det var.”

Succes med Arladag...
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ØK’s VENNER
Vi siger hermed tak til alle som har købt lodseddel hos os

- vi håber at alle får gevinst.
Vi bringer gevinsten ud til dig.

Hilsen ØK’s Venner
Ryan & Susanne - Per & Inge 

Kirsten & Flemming - Lars & Bente - Dorthe

Trækning i marts 2006:
nr. 65 - 200 kr.
nr. 78 - 100 kr.

nr. 89+98+55+95 - 30 kr.

Trækning i april 2006:
nr. 25 - 200 kr.
nr. 90 - 100 kr.

nr. 59+67+9+10 - 30 kr.

Trækning i maj 2006:
nr. 16 - 200 kr.
nr. 96 - 100 kr.

nr. 35+5+7+99 - 30 kr.

v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50

7840 Højslev
Tlf. 9753 8112
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For et par måneder siden, gik et par 
friske unge rundt og puslede med ideen 
om, at det da egentlig kunne være 
meget sjovt at lave en fanklub for ØK. 
Vi så hvordan man hurtigt kan skabe en 
stor opbakning til f.eks. en håndbold-
kamp, og derfor ville det være oplagt at 
forsøge sig med et samlingspunkt for 
både store som små tilskuere og aktive. 
Det er så mundet ud i en fanklub, som 
fik sin dåb den 25. maj til receptionen.

Mange spørger så nok sig selv: “Jamen 
er det så kun fodbold eller håndbold vi 
hepper på?”. Vi kan hurtigt fastslå, at 
det er HELE klubben man støtter og 
bakker op om. Meningen med fanklub-
ben er, at der vil blive lavet arrange-
menter hvor man kan komme op og 
støtte de forskellige hold i deres sports-
grene, og samtidig få en masse hygge 
og liv i klubben. Det vil forhåbentlig give 
en masse sammenhold og gøre det 
sjovt at komme og se sport.
Det hele vil selvfølgelig ikke foregå i 
klubben, vi bestræber os på at få ar-
rangeret en masse arrangementer 
til de lidt større sportsbegivenheder, 
som f.eks. en tur til Viborg for at se det 
mesterlige kvindehold, de raske fod-
boldmænd eller Hernings stolhed - blue 
fox. Mulighederne er mange, og vi er i 
fanklubben altid friske på at undersøge 
mulighederne for forskellige arrange-
menter. Kom endelig med forslag.

Et medlemsskab koster 20 kr. for et år. 
Et symbolsk beløb og pengene vil gå til 

de forskellige events. Vi vil også stå for 
salg af merchandise - trøjer og halstør-
klæder, der viser, at man er en ægte 
ØK supporter. Allerede nu kan man 
købe T-shirts og forudbestille halstør-
klæder. Hvis man ønsker at se designet 
på disse kan man kigge på opslagstav-
len i klubhuset. Alt overskuddet vil gå til 
at lave aktiviteter for specielt klubbens  
ungdom.

Ingen fanklub uden slogan! Derfor 
har vi udskrevet en konkurrence, hvor 
man kan komme med sit bud på et slo-
gan. Bliver dit bud valgt, er der en flot 
præmie  samt den første udgave af den 
nye T-shirt med sloganet på. Vi skal 
have dit bud inden den 23. juni. Alle for-
slag kan puttes i kassen som står ved 
kiosken, og så vil vi afsløre det nye slo-
gan ved den første hjemmekamp efter 
sommerferien.

Vi håber rigtig mange være med til at 
støtte det nye tiltag, som vi har fået op 
på benene. Ønsker du at følge med i 
arrangementerne, så husk at kigge på 
på opslagstavlen i hallen eller på ØK’s 
hjemmeside www.oerslevkloster-if.dk

Skynd dig at melde dig ind og få alle 
fordelene ved at være ØK supporter - 
det er noget der rykker!

Supporthilsener fra: Lars Løvig, Alex 
Lund, Søren Odgaard, Camilla Wiin-
berg, Lars Lund, Michael Reiche og 
Troels Smollerup.

ØKs nye fanklub
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Det var en stolt formand der kunne 
byde gæsterne velkommen i de nye 
lokaler ved receptionen på Kr. Him-
melfartsdag. De mange kvadratme-
ter med nye omklædningsrum i kæl-
deren og mødelokaler på første sal, 
blev besigtiget af knap 90 personer 
der lod vejen falde forbi i dagens 
anledning.
I sin velkomsttale takkede forenin-
gens formand Thorbjørn Madsen 
alle, der har bakket op omkring pro-
jektet - specielt de frivillige der har 
lagt omkring 750 ulønnede timer i 
byggeriet. Det er blevet til dejlige nye 
mødelokaler, omklædningsrum, flot 
ud- og indgang til stadion, samt et 
renoveret køkken- og kioskområde. 
Her bliver muligheder for at holde 
seminarer og kurser “herhjemme”. 
Der er flere tiltag undervejs - bl.a.
den nye fodboldbane og 
på opslags-tavlen hang
der spændende 
tegninger til nye 
planer for området 
og idrætsforeningen 
- disse tegninger 
blev ivrigt studeret 
af de mange 
fremmødte
gæster.

Mere fra receptionen...

Viceborgmester  Peder Chr. Kirkegaard lykønskede klubben med de mange bygge-aktiviteter og kaldte den samlede indsats for “et flot stykke arbejde”.

SIF-formand Erik Preisler 

lykønskede ligeledes klubben og

talte om ØK-viljen til at kunne og ville.

På vegne af hele klubben roste 
Peter Smidt-Jensen formanden 

Thorbjørn Madsen, for den 
kæmpe rolle han har spillet i 

hele byggeprojektet. 
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Gymnastikopvisning 2006
Selv om vi havde lidt startvanskeligheder med at 
finde trænere til gymnastik, lykkedes det alligevel. 
Vi fik holdene i gang og alle havde en god sæson. 
Det hele blev rundet af med gymnastikopvisning i 
Ørslevkloster Hallen søndag den 12. marts. Det blev 
en stor dag for alle, hvor forældre, bedsteforældre 
og venner var mødt op for at se de mange hold.
Ud over gymnastikopvisningen var der også flot 
opvisning af judo-holdet samt ShowDance og spring-
hold fra Skive.

NYHED 2006 - NYHED 2006 - NYHED 2006...
Som noget nyt i den kommende vintersæson, kan vi 
nævne at der bliver indkøbt en air-track til rytme- og 
springholdene i hallen. Holdet vil træne mandag kl. 
16-18 og vil være for alle skolesøgende børn. Alt af-
hængig af tilmelding, vil tiden blive inddelt i to hold.



Julefrokost / Halbal
Kæmpe

Gå ikke glip af denne kæmpe fest - så sæt kryds i kalenderen allerede nu... Alle kan 
deltage - dette gælder både enlige, par, hele familier, kortklubben, firmaer - store som 
små - kort sagt, vi håber på at se alle til denne kæmpe fest. 
Læs mere i næste nummer af ØK-NYT.

Lørdag 
11. nov. 2006


